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Abstrakt 

Munkesjö, Maria: "Okej, jag kan sitta och lyssna på musik men jag tänker inte 

äta!" En kvalitativ intervjustudie om musikens funktion för patienter som gått i 

musikterapi för ätstörningsproblematik.  

Uppsats 15 hp inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med 

inriktning musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie har varit att undersöka hur patienter 

som gått i musikterapi för ätstörningsproblematik upplever och använder sig av 

musik. Frågeställningarna har handlat om vilken funktion musik har i deltagarnas 

liv och om detta har förändrats av musikterapi. I uppsatsen presenteras en 

genomgång av relevant litteratur och tidigare forskning inom områden som: 

musikterapi, musik och hälsa och ätstörningsproblematik.  

Sex kvinnliga patienter (medianålder 25 år) som genomgått musikterapeutisk 

behandling (i snitt 2,6 år) för sin ätstörningsproblematik intervjuades med hjälp 

av semistrukturerade dialogintervjuer. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och 

med Health Musicking som teoretisk utgångspunkt, tolkades sedan de 

transkriberade intervjuerna. Metoden som användes var tematisk kvalitativ analys 

vilket kompletterades med konstnärlig form (bild och musik). Resultatet 

presenteras i form av fyra huvudteman: Musikens funktion som följeslagare 

genom livet; Musikens funktion som allierad med dikotomin; Musikens funktion 

som redskap för transformation och Musikens funktion som bundsförvant med 

känslan. Resultatet diskuteras utifrån syfte och frågeställningar.  

Med utgångspunkt i teorifältet Health Musicking visar denna studie att musik 

används och har en mångfald av funktioner för deltagarna under barndom och 

uppväxt. Under sjukdomstiden förändras detta markant och speglar 

ätstörningsproblematiken. I den musikterapeutiska behandlingen får musik 

genomgående en mer eller mindre central funktion som terapeutiskt redskap. Efter 

musikterapin återgår musikens funktion till en större mångfald men nu används 

musik i betydligt större utsträckning som medveten hälsoresurs; Health 

Musicking, i det dagliga livet. 

Sökord: musik och hälsa, musikterapi, ätstörningar, salutogenes, hermeneutik 

 

 

 



 

Abstract 

Munkesjö, Maria: "Okey, I can sit and listen to music but I will not eat !" A 

qualitative study of music´s function for patients with eating disorders. A study 

carried out within the context of the Master Program in Music Education, profile 

Music Therapy at the Royal College of Music in Stockholm. 

The purpose of this qualitative interview study was to investigate how patients in 

music therapy for eating disorders perceive and use music. This by examining the 

function of music attributed to the participants' lives and if it has been altered by 

Music Therapy.The paper presents a review of relevant literature and previous 

research in the fields of Music Therapy, Music and Health and Eating Disorders.  

Six female patients (median age 25 years) were interviewed after music 

therapeutic treatment (average 2.6 years). With a hermeneutical approach the 

transcribed interviews was analyzed using thematic qualitative analysis and 

artistic interpretation (music and image). The result presented in four main 

themes; The music's function as a companion through life; The music's function 

as ally with the dichotomy ; The music's function as tool for transformation and 

The music's function as associate with feelings. The results are discussed on the 

basis of objective and issues.  

This study shows, based on the theory of Health Musicking, that music is used 

and has a multitude of functions for the participants during childhood and 

adolescence. When the eating disorders develop the use of music are significantly 

modified and reflect the eating disorders. During the music therapy sessions the 

music take a more or less central role as a therapeutic tool. After music therapy 

the function of the music return to a multitude of functions. But now the 

participants are more aware of music as a health resource; Health Musicking, in 

their daily lives. 

Keywords: Music Therapy, Eating Disorders, Salutogenesis, Hermeneutic, Music 

and health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tack till 

Ett stort tack till intervjudeltagarna för era tankar och reflektioner – må er väg 

vänligt möta er genom livet! Och till behjälpliga musikterapeuter – utan er ingen 

studie!  

Tack till er som hjälpt mig med förstudien; Hanna, Anja och Tuva som ställde 

upp på intervju och David Clinton som agerat bollplank! 

Tack till Anci Sandell för inspirerande och tillitsfull handledning!  

Tack till alla mina lärare, handledare och medstudenter på musikterapeut-

utbildningen på KMH! Det har varit en bildande, berikande och berörande 

utbildning som hjälpt mig integrera livets väsentligheter – människor, musik och 

skrivande – och gett mig en ny syn på musik och samspel mellan människor.  
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras litteratur och tidigare forskning som jag bedömt 

varit relevant för studien, samt ämnesområdet för musikterapi. 

Inledning 

Som musikterapeut har jag mött unga vuxna med ätstörningsproblematik i 

individualterapi och glatt mig åt hur musik har kunnat hjälpa dem att 

uttrycka och reglera sig själva emotionellt. Jag har också fått höra många 

berättelser om musikens betydelse i mitt arbete med tonåringar och unga 

vuxna inom organisationen Tjejzonen (www.tjejzonen.se). Det kan handla 

om allt från att följa en viss artist och hens musik till att musicera själv i 

olika sammanhang. 

I och med denna uppsats har jag fått möjlighet att fördjupa mig inom fältet 

musik, hälsa och ätstörningsproblematik. 

Musikterapi inom ätstörningsvård är en av de platser där det finns anställda 

musikterapeuter i Sverige idag. I den litteratur och forskning jag hittat om 

musik, musikterapi och ätstörningar har texterna ofta fokus på den 

musikterapeutiska processen. Detta genom fallbeskrivningar och olika 

teoretiska utgångspunkter för att skapa förståelse för vad som sker.  

Med denna studie vill jag utgå från musik- och hälsa - perspektivet och 

undersöka vad patienterna själva tillskriver musik för funktion och betydelse 

i sina liv i relation till sin ätstörningsproblematik.  

 

Musikterapi 

Musikterapi är både en profession och en vetenskaplig disciplin. Det utgörs 

av ett brett och komplext tvärvetenskapligt fält som sträcker sig över ämnen 

så som musikpsykologi; musikvetenskap; neurovetenskap; estetik och 

musikpedagogik.  

World Federation of Music Therapy (WFMT) definierar musikterapi enligt 

följande (www.musictherapyworld.net/WFMT/About_WFMT.html):  

Music therapy is the professional use of music and its elements as an 

intervention in medical, educational, and everyday environments with 

individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their 

quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, 

intellectual, and spiritual health and wellbeing. Research, practice, 

education, and clinical training in music therapy are based on professional 

standards according to cultural, social, and political contexts (WFMT, 

2011). 

 

http://www.tjejzonen.se/
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Troligtvis har musik används läkande och socialt ända sedan människan fick 

förmågan att musicera. Sedan mitten av 1900-talet har musikterapi 

utvecklats till en professionell och självständig behandlingsform över i stort 

sett hela världen (www.wfmt.info). Den svenska musikterapeuten och 

forskaren Ann-Sofie Paulander skriver i sin avhandling om meningen med 

att gå i musikterapi (2011). Hon menar att musik i musikterapi hjälper 

patienterna (utan någon specificerad diagnos eller problematik) att 

organisera ett komplext erfarande; musik har en funktion av att vara 

”erfarandets organisatör”.  Paulander skriver också om vikten av möjlighet 

till narrativ transformation (s.128). Att få möjlighet att samtala om sina 

upplevelser i musikterapi ger patienterna chans att förändra sin känslo-, 

tanke-, och beteenderepertoar. 

 

Musikterapi som disciplin 

Musikterapi som disciplin är välutvecklad och springer ur olika traditioner 

så som psykoanalytisk, humanistisk, beteendevetenskaplig och special-

pedagogisk tradition. Ofta är det företrädelsevis en eller fler inriktningar 

som dominerar den kliniska musikterapin i ett land eller så använder man 

sig av ett mer eklektiskt och integrerat tillvägagångssätt (Wheeler 2005). De 

flesta europeiska musikterapeuter har sina teoretiska utgångspunkter inom 

de psykodynamiska, humanistiska och musikpsykologiska traditionerna. 

Beteendeorienterad musikterapi återfinns framförallt i USA och vilar på en 

beteendevetenskaplig grund (Wigram 2002).  

I Sverige är musikterapi en relativt oetablerad behandlingsform om man 

jämför med övriga norden, Europa och USA. Musikterapi i Sverige har 

utvecklats sedan 1960-talet, främst inom specialpedagogik med funktions-

nedsatta barn (Sandell 2013) och spänner idag över hela livscykeln: 

habilitering; rehabilitering; vård och omsorg; specialpedagogik; psykiatri 

och friskvård (www.musikterapi.se). 

I början av 1980-talet startade de första musikterapiutbildningarna i Sverige 

och i dag finns det en musikterapiutbildning på avancerad nivå inom hög-

skolan i Sverige. Sedan 2003 ges den på magisternivå. Den är förlagd till 

institutionen Musik, pedagogik och samhälle på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm och vilar på psykodynamisk grund (www.kmh.se/kmh-38000). 

 

Musikterapi som forskningsfält 

Mångfalden vad gäller musikterapi som disciplin avspeglas även inom 

musikterapiforskning (Wheeler 2005). Det musikterapeutiska fältet ger en 

kombination som är både unik och utmanande för forskarna. Somliga anser 

det nödvändigt att musikterapeuter utvecklar sina egna forskningsmetoder, 

skräddarsydda för musikterapins specifika särart och behov (Wheeler 2005, 

Ruud 2001). Det som är utmärkande för forskning i det musikterapeutiska 

fältet är användandet av musik och musikaliska relationer för terapeutiskt 

syfte (ibid). Musikterapi som vetenskaplig forskning ökar allt mer. Det kan 



9 

variera allt ifrån att utvärdera resultat inom klinisk verksamhet, till att 

utforska specifika enskilda företeelser och hur de påverkar den terapeutiska 

processen (Wigram, Saperston & West 2000).  

 

Både kvantitativ och kvalitativ forskning används; var och en för sig eller i 

kombination. Företrädelsevis har kvalitativa forskningsmetoder använts 

framför kvantitativa forskningsmetoder. Musik och musikterapeutiska 

processer i sin komplexa natur kan vara svårt att kvantifiera och analysera 

utifrån kvantitativ metod. Därför utvecklas metoder allt mer där både 

kvantitativa och kvalitativa metoder används och kompletterar varandra i en 

strävan att dokumentera och få mer insikt i kliniska effekter av musikterapi 

(Wigram, Saperston & West 2000). Områden där kvantitativ metod används 

allt mer är musik och medicin och musikterapi som medicinsk behandling, 

eftersom efterfrågan och krav på forskning kring eventuell medicinsk effekt 

av musikterapi ökar inom det medicinska området (ibid). 

 

Den första vetenskapliga tidskriften inom musikterapi startades i mitten av 

1960-talet; Journal of Music Therapy. Numera finns det rikligt med 

internationell forskningsbaserad litteratur och vetenskapliga tidskrifter 

(www.musikterapeut.se), bland andra Nordic Journal of Music Therapy, 

(peer reviewed) publicerad av GAMUT, The Grieg Academy Music 

Therapy Research Centre i samarbete med Routledge (www.njmt.no).  

 

Till skillnad från våra nordiska grannländer är musikterapeutisk forskning i 

Sverige i sin linda och ännu finns det inte någon möjlighet att disputera 

inom ämnet musikterapi. Men de senaste 10 åren har fyra svenska 

musikterapeuter disputerat på varierande institutioner; Anita Granberg 

(2004) på Centrum för musikpedagogisk forskning, Kungl. Musik-

högskolan, Stockholm, Märith Bergström Isacsson (2011) på Alborgs 

Universitet i Danmark; Ann-Sofie Paulander (2011) på institutionen för 

musik, pedagogik och samhälle på Kungl. Musikhögskolan och Anci 

Sandell (2013) på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Flera 

svenska musikterapeuter; Margareta Wärja, Lena Uggla och Alexandra 

Ullsten har påbörjat sina doktorandstudier i Sverige och Danmark med 

inriktning cancervård och neonatalvård. 

 

 

Musik och hälsa 

Hälsa 

Det finns många olika sätt att förstå innebörden av hälsa. Det rör sig från 

domäner så som frånvaro av sjukdom till välmående och livskvalitet. 

Frånvaro av sjukdom är ett snävare naturvetenskapligt perspektiv där hälsa 

är likställt med att vara frisk och vid god funktion. Välmående och livs-

kvalitet är en mer komplex och holistisk synvinkel där hälsa snarare är en 

http://helse.uni.no/Default.aspx?site=4&lg=2
http://helse.uni.no/Default.aspx?site=4&lg=2
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subjektiv upplevelse hos varje individ, oberoende av hur frisk eller sjuk hen 

är eller vilken funktion hen har. 

Det är inom den mer komplexa förståelsen av hälsa som bland annat WHOs 

definition befinner sig. Världshälsoorganisationen (WHO) grundades 1948 

som ett organ inom FN (Förenta Nationerna) och definierar hälsa så som 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som en pågående process hos 

människan.  

Ett annat sätt att förstå hälsans komplexitet som ofta används inom bland 

annat musikterapi och socialt arbete är begreppet KASAM – känslan av 

sammanhang. Aaron Antonovsky (1923-1994) var professor i medicinsk 

sociologi i Israel och myntade begreppet KASAM som svar på vad som var 

hälsans ursprung (salutogenes), motsatt till sjukdomens ursprung 

(patogenes). Det var Antonovskys studier på kvinnliga överlevare från andra 

världskrigets koncentrationsläger som låg till grund för hans teorier (hälsans 

ursprung – hur vissa fångar kunde behålla hälsan trots alla hemska 

umbäranden). Antonovsky delade upp begreppet i tre delar; begriplighet – 

hanterbarhet – meningsfullhet och betraktade hälsa som en rörelse mellan 

de två polerna; ohälsa och hälsa. Ju mer begripligt, hanterbart och 

meningsfullt ens liv är desto starkare känsla av KASAM. Och ju starkare 

känsla av KASAM desto högre hälsovärde (Antonovsky 1997).  

 

Musik som resurs i samhället 

De flesta människor kan mer eller mindre, på ett eller annat sätt njuta och 

påverkas av musik vilket gör musik till en viktig resurs i livet för många av 

oss. Enligt en spansk studie (Mas-Herrero 2014) är det endast 2-3 procent av 

normalpopulationen (friska och välfungerande) som inte har förmåga att 

påverkas av och njuta av musik, så kallad Musical Anhedonia.  

Musik finns med oss alla i livet på ett eller annat sätt vare sig vi vill det eller 

inte. Det kan vara allt från musik som bakgrundsbrus som ”tvingas” på oss i 

kommersiella miljöer till upplevelsen av att vara en stor och självklar del av 

hög livskvalitet. Teknikutvecklingen och tillgången till MP3-spelare och 

dylikt i många delar av världen har gjort att vi förutom det egna och andras 

musicerande även kan ha ständig tillgång till inspelad och strömmande 

musik om vi skulle vilja. Som ett exempel så finns det idag, enligt 

webbtidningen Ny Teknik (www.nyteknik.se), över 24 miljoner användare i 

28 länder som använder sig av nättjänsten Spotify (strömmande musik 

online).  

Vad gäller musik för barn och unga i Sverige så har kommunala musik-

skolan (heter idag även Kulturskolan i vissa kommuner) utvecklats sedan 

mitten av 1900-talet. Sverige ligger i dag bland de främsta länderna i Europa 

vad gäller mängden elever; cirka fyra procent av Sveriges befolkning 

(www.smok.se). Musikskolan uppstod som ett led i folkbildningstanken – 

alla unga skulle kunna få ta del av musikundervisning oavsett social, 

ekonomisk eller kulturell bakgrund (ibid).  
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Förutom den frivilla kommunala musikskolan så ingår musik för barn och 

unga som ett obligatoriskt ämne i grundskolans kursplaner sedan 1960-talet 

(Lgr 62, 69, 80, Lpo 94 och Lgr 2011) i Sverige (www.skolverket.se). Målet 

för musikämnet i läroplanerna handlar genomgående om bland annat 

livskvalitet: Ska berika elevens liv i och utanför skolan (Lgr 62 och 69); ska 

låta eleverna uppleva glädje och gemenskap (Lgr 80), socialförmåga och 

identitet: bidra till elevens personliga och sociala utveckling (Lgr 80); en 

viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens 

identitetsutveckling (Lgr11) och kommunikation: … för att kommunicera 

tankar och idéer (Lpo 94).  

 

Musik är således något som upplevs som viktigt för speciellt barn och unga i 

Sverige. Dock vittnar Skolinspektionens kvalitetsgranskning som gjordes 

2011 om stora skillnader i kvalitet och att: musikämnets möjligheter inte 

kommer till uttryck i undervisningen på de granskade skolorna 

(www.skolinspektionen.se). 

 

Musik och hälsa som vetenskap 

De senaste åren har intresset och kunskapen kring musik och hälsa som 

vetenskapligt fält ökat lavinartat. Gary Ansdell skriver i förordet till Musical 

Life Stories (Bonde et al. 2013): It seems now that there is no stopping this 

trend! 

Enligt Ansdell (ibid) finns det ett flytande kontinuum mellan hur musik 

hjälper i det vardagliga livet och hur musik hjälper i det specialiserade fältet 

musikterapi. Det gemensamma tycks vara att musik spelar stor roll vad 

gäller upplevelsen av kreativitet, mening och sammanhang och kan på olika 

sätt reglera och påverka känslor och ge fysiska reaktioner. 

 

Musik och hälsa; tidigare forskning 

Musik och hälsa är ett synnerligt tvärvetenskapligt fält dit både 

humanvetenskap och naturvetenskap bidrar. Det finns en närmare 

oöverskådlig mängd med forskningslitteratur i ämnet. Jag vill presentera en 

kortfattad överblick av forskning som jag bedömer som relevant för denna 

studie: 

Folkhälsoresurs. Enligt Töres Theorell (Theorell 2009, MacDonald 2013; 

kap. 28) och den forskning han åberopar kan musik ha viktig betydelse vad 

gäller folkhälsa. En av aspekterna är när musik används som 

kommunikation av och förstärkare/försvagare av känslor. Theorell anser att 

rik tillgång till musik i olika former under uppväxten kan förhindra att 

människor utvecklar alexitymi (oförmåga att skilja på känslor).  

Kulturell immunogen. Even Ruud skriver i Music, Health & Wellbeing 

(MacDonald 2013) om musik som en ”cultural immunogen” där 

musicerande och enkel musiklyssning har visat sig ha en speciell preventiv 

och hälsobringande kvalitet. Något som tycks vara viktigt är att musik är 
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personligt. Enligt en artikel i tidskriften Forskning & framsteg från 2009 

(www.fof.se) så är svenska musikpsykologer ense om att det inte finns 

någon så kallad ”Mozart-effekt” där en viss typ av musik eller stycke har 

samma effekt på alla. 

Trancendens. Musikaliska upplevelser kan ge upphov till trancendenta och 

starka känslomässiga upplevelser (Paulander 2011, Gabrielsson 2008, 

Juslin, Sloboda 2001) vilket i sig kan ge upphov till ett nytt eller vidgat 

erfarande av livet, sig själv och andra (Stern 2005).  

Copingresurs. Marie S. Skånland har forskat och skrivit om det vardagliga 

lyssnandet på musik och hur det fungera som en copingresurs på flera nivåer 

vad gäller att reglera stress i urbana miljöer och öka det subjektiva 

välbefinnandet (Skånland 2011,2012). 

Identitet. Många har forskat och skrivit om musik som redskap för 

identitetsskapande och personliga ”soundtrack” till våra liv (bl.a.Stensaeth 

& Bonde 2011, Ruud 2002, 1997,Bonde et al. 2013, Macdonald et al. 2013, 

Raymond et al. 2002, Danielsson 2012).  

Kreativitet. Musik som lekområde och form för kreativitet. Det har bland 

annat forskats en hel del på körsång och en tämligen ny form av körer som 

börjat ta form i samhället; rehabiliteringskörer, alla-kan-sjunga-körer, våga-

sjunga-körer, friskvårdskörer, körer på jobbet osv.(Theorell 2009). Både 

internationella och svenska studier visar att körsång har en stark positiv 

inverkan på det känslomässiga tillståndet och ger en känsla av vitalisering 

(ibid).  

Symbolisering och kommunikation. Anci Sandell skriver i sin avhandling 

(Sandell 2013) om ”Symboliseringstrappan” där musik och andra 

konstnärliga uttryck används växelvis i olika nivåer av symbolisering för att 

avtäcka och beskriva känslor och upplevelser. Wigram, Nygaard Pedersen 

och Bonde beskriver musik utifrån en symbolisk ansats; analogi och metafor 

(Wigram et al.2002) där musik blir metafor eller analogi för inre och yttre 

känslor och upplevelser. 

 

Teoribildning kring musikterapi och hälsa 

Hälsoperspektivet inom musikterapi är inget nytt, det är snarare en utgångs-

punkt. För att nämna ett exempel så talade Nordoff och Robbins redan på 

1960-talet om "music child" eller "music person" i arbete med funktions-

nedsatta barn. De menade att det inom varje människa finns en medfödd 

mottaglighet och responsivitet för musik, oavsett personens funktion och 

problematik (Wigram et al. 2002). Ytterligare ett exempel kommer från det 

palliativa vårdområdet och David Aldridge. Han menar att det är viktigt i 

möten med döende att använda sig av ett förhållningssätt som integrerar 

fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner av existensen (Aldridge 

1999 s.9): Working together in a creative way to enhance the quality of 

living can help patients make sense of dying. 
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På så sätt kan teoribildandet ses som en evig, hermeneutisk spiral där 

förförståelse ständigt omskapas ur ny förståelse. Detta genom det ordlösa 

erfarandet av musik och den mening det skapar i våra liv.  

Jag vill presentera några musikterapeutiska perspektiv som grundar sig i den 

senaste forskningen och teoribildningen inom musik- och hälsa - fältet där 

framför allt Norge, Danmark och Storbritannien ligger i framkant: 

Community Music Therapy. Den norska musikterapeuten och musik-

terapiteoretikern Brynjulf Stige skrev i sin doktorsavhandling 2002 om ett 

metateoretiskt, sociokulturellt perspektiv på musikterapi som benämns som 

Community Music Therapy  (på norska; samfunns-musikterapi). Detta 

begrepp har sedan utvecklats framför allt av musikterapeuter i Norge, 

Danmark och Storbritannien. Den brittiska musikterapeuten och forskaren 

Gary Ansdell har gjort en modell som åskådliggör hur Community Music 

Therapy kan förstås utifrån musik och social utveckling. Modellen visar ett 

kontinuum där det i ena änden finns jag/du, i mitten ett vi och i andra änden 

ett oss. En analogi eller liknelse skulle då vara att jag/du är början på den 

personliga utvecklingen som utvecklas till ett vi, en dyad. Ansdell menar att 

musikterapi traditionellt har förståtts utifrån dessa ramar (jag/du – vi).  

Enligt Ansdell tar Community Music Therapy den sociala utvecklingen 

ytterligare ett steg till ett oss som är en sociokulturellt breddad förståelse 

utifrån ett mer meta-teoretisk plan (Malloch & Trevarten 2010). Enligt 

Ansdell har detta teoretiska perspektiv visat sig ge en mer kongruent 

förståelse vad gäller klinisk praktik och dess behov (ibid). 

Resource-Oriented Music Therapy. En annan musikterapeutisk inriktning 

som också utgår från musik- och hälsa-fältet är Resource-Oriented Music 

Therapy. I sin doktorsavhandling Blackbirds singing - Explorations of 

rescource-oriented music therapy (2007) och boken Resource-Oriented 

Music Therapy in Mental Health Care (2010) utforskar och beskriver den 

norska musikterapeuten Randi Rolvsjord detta. Med hjälp av empowerment-

filosofi (empowerment i betydelsen stärka självkänsla och egenmakt), 

positiv psykologi och feministiska teorier utmanar och berikar hon det 

traditionella musikterapeutiska förhållningssättet. Enligt Simon Procters 

artikel 2010 är Resource-Oriented Music Therapy in Mental Health Care 

(2010)  “a significant one for music therapy” eftersom musikterapeutiska 

modeller som springer ur psykoterapeutisk verksamhet, traditionellt sett har 

det mer naturvetenskapliga synsättet där patienten är den sjuka som behöver 

expertens [musikterapeutens] kloka interventioner för att bli frisk. I 

Resource-Oriented Music Therapy är fortfarande musik-terapeutens 

kompetens och professionalitet avgörande. Dock innehåller 

förhållningssättet ömsesidighet och ömsesidig empowerment där musik-

terapeuten inte ser sig själv som en expert som ska göra patienten frisk eller 

lösa dennes problem. Det är tillsammans med patienten (i kraft av sig själv) 

som en process öppnas upp vilket frigör förändring och stärker hälsan 

(Rolvsjord 2010).  Välbefinnande i detta sammanhang är lika mycket en 

social, estetisk kraft som en musikalisk aktivitet vilket enligt Procter kan 

vara ett utmanande synsätt eftersom det kan ge en känsla av att förringa 

musikterapeutens roll som expert (Procter 2010).  
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Interaktiv musikterapi. I Sverige finns det än så länge ingen möjlighet att 

disputera inom ämnet musikterapi men Anci Sandell disputerade vid 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2013 med sin avhandling Musik 

för kropp och själ - Modell för Interaktiv Musikterapi.  Sandell har utvecklat 

en modell för musikterapi utifrån folkhälsovetenskaplig grund. Modellen 

grundar sig i Sandells mångåriga, kliniska verksamhet som musikterapeut 

och visar på musikterapi som en viktig resurs vad gäller upplevd livskvalitet 

hos patienter inom både somatisk och psykiatrisk vård. 

 

Ätstörningsproblematik 

Mat och ätande har förutom vårt biologiska behov av näring även social, 

kulturell och psykologisk betydelse. Det påminner lite om människors 

förhållningssätt till musik; för vissa finns det med som ett "bakgrundsbrus" 

och det spelar ingen roll om det är pizza eller flamberad kycklinglever på en 

bädd av honungsslungade primörer, bara en blir mätt. För andra är mat och 

ätande själva livets essens.  

För många är mat också sammankopplat med vikt, utseende och självbild. 

Enligt en studie vid Uppsala universitet (Westerberg-Jacobson 2010) så vill 

var femte sjuårig flicka bli smalare och på gymnasiet bantar nästan varannan 

flicka. I de flesta fall gör de detta oavsett om de har någon medicinsk över-

vikt eller inte utan för att de vill bli nöjda med sig själva och undvika att bli 

retade av skolkamrater och familjemedlemmar.  

För människor med ätstörningsproblematik blir mat och ätande så 

problematiskt att det innebär ett stort psykiskt och fysiskt lidande och det 

finns en allvarlig risk att dö på grund av fysiska komplikationer eller själv-

mord. Ätstörningsdiagnosen anorexi har den högsta dödligheten av alla 

psykiatriska diagnoser (Clinton & Norring 2002, Högdal 2006). 
 

Ätstörningsproblematik är komplext och det kan förstås och mätas utifrån 

många olika aspekter. Utfallet för de allra flesta patienter är ”generellt 

gynnsamt” (Clinton & Norring 2002 s.62) även om det enligt Björk (2008) 

finns ett behov av att skapa konsensus vad gäller synen på vad tillfrisknande 

från ätstörningar kan innebära. Vissa patienter i hennes studier upplevde till 

exempel att tillfrisknande handlade om att kunna hantera känslor bättre och 

andra upplevde att de hade fått en hälsosammare syn på mat och ätande än 

människor har generellt. 

 

Diagnoser 

Det diagnossystem inom ätstörningsvården som används generellt i Sverige 

idag är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 

DSM ges ut av American Psychiatric Association och används över hela 

världen. Senaste upplagan DSM 5 publicerades våren 2013 

http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
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(www.psychiatry.org/dsm5). Det finns ännu ingen svensk manual men 

enligt min egen översättning ser det ut enligt följande: 

Anorexia Nervosa [även kallad anorexi] 

 Markant undervikt 

 Störd kroppsupplevelse, självkänslan är överdrivet beroende av 

kroppsvikt/-form eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

 Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt. 

Bulimia Nervosa [även kallad bulimi] 

 Återkommande hetsätning där personen: (1) äter mycket stora 

mängder mat och (2) saknar kontroll över ätandet. 

 Återkommande kompensationsbeteende för att inte gå upp i vikt, 

t.ex. kräkningar, missbruk av laxermedel, fasta eller överdriven 

motion. 

 Hetsätning och kompensationsbeteenden förekommer i genomsnitt 

minst 1 ggr/v under minst 3 mån. 

 Självkänslan är överdrivet beroende av kroppsform/-vikt. 

Hetsätningsstörning 

 Återkommande hetsätning där personen äter mycket stora mängder 

mat minst 1 ggr/v under minst 3 mån. 

 Känsla av kontrollförlust vid hetsätning. 

 Skam och skuld över beteendet. 

Andra specificerade och ospecificerade ätstörningar 

 Ätstörningar som inte helt uppfyller kriterier för anorexi, bulimi eller 

hetsätningsstörning. 

 Utrensning utan hetsätning. 

 Det som inte passar in för övrigt eller har otillräckligt underlag för 

att kunna ställa diagnos.  

Det finns en del kritik mot diagnossystemet vad gäller ätstörningar, framför 

allt dess brist på klinisk relevans. Diagnoserna hjälper inte till nämnvärt för 

att förstå och behandla ätstörningsproblematik (Clinton & Norring 2002). 

Dessutom lider en stor del av de som fått en ätstörningsdiagnos av 

samsjuklighet. Vanligt är samsjuklighet med till exempel depression, 

ångestsyndrom, fobier, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och 

personlighetsstörningar (ibid, Högdal 2006, Fox & Goss 2012). Dock är det 

svårt att veta om denna kritik mot diagnossystemet kommer att kvarstå eller 

förändras i takt med att DSM 5 tillämpas. DSM - IV som föregick DSM 5 

har något strängare kriterier och hetsätningsstörning sorteras där under 

diagnosen UNS (utan närmre specifikation), (www.psychiatry.org/dsm5).   

http://www.psychiatry.org/dsm5


16 

Ätstörningsproblematik har en medicinsk historik som grundar sig flera 

hundra år tillbaka i tiden. Redan 1694 beskrev hovläkaren Richard Morton 

anorexi som en psykisk störning och medicinskt tillstånd; "a nervous 

consumtion" (Clinton & Norring 2002) och har sedan dess funnits med 

inom medicinen på olika sätt. Det var först 1979 som Gerald Russell 

myntade syndromet Bulimia Nervosa, även om hetsätning och frivillig 

självsvält i olika kombinationer beskrivits inom medicinsk litteratur ända 

sedan 1700-talet (ibid). 

Förståelsemodellerna för ätstörningsproblematik har skiftat från medicinskt, 

patologiskt till psykoanalytiskt synsätt (ibid). Idag utgår många från en 

multifaktoriell förklaringsmodell, även om synen på behandling varierar 

mycket. Dock tycks de flesta kliniker vara ense om att det är psykosomatisk 

problematik där både kropp och själ behöver hjälp. En av nordens största 

specialistenheter för ätstörningsproblematik är Stockholms centrum för 

ätstörningar (SCÄ) som återfinns inom psykiatrin i Stockholms läns 

landsting (http://scfa.se/). SCÄ utgår från eklektiskt synsätt och har flera 

olika behandlingsmodeller så som psykoedukation, ätträning, familjeterapi, 

verbala och konstnärliga terapiformer av olika slag. 

 

Förekomst 

Ätstörningsproblematik drabbar både kvinnor och män, unga som gamla, 

rika som fattiga, tjocka som smala och återfinns främst i västvärlden i de 

delar där alla kan äta sig mätta. Den största gruppen återfinns i åldrarna 13-

30 år och är till 90 procent kvinnor och flickor. Enligt Kunskapscentrum för 

ätstörningar (KÄTS) beräknas cirka 100 000 personer lida av ätstörnings-

problematik i Sverige, men det är svårt att ge en exakt siffra. Mörkertalet 

beräknas vara stort. Många som kanske skulle behöva kommer aldrig till 

vård.  

Anorexi är förmodligen den diagnos som de flesta förknippar med 

ätstörningar, även om det är betydligt fler som lider av bulimi, hets-

ätningsstörning och andra ätstörningar. Anorexi drabbar framförallt de 

under 18 år och förekomsten har varit tämligen stabil de senaste 30 åren 

(ibid). Enligt Christina Lillman Ringborg (vårdkoordinator på SCÄ) så ökar 

däremot de andra ätstörningsdiagnoserna.  

De senaste 20-30 åren har forskning och behandling tagit fart i Sverige 

(Clinton & Norring 2002) och idag räknas ätstörningsproblematik som 

allmänt förekommande och en subspecialitet inom barn- och ungdoms-

psykiatrin.  

 

Karaktäristiskt för ätstörningsproblematik 

I mitt arbete på Tjejzonen möter jag ofta unga som upplever att de har 

problem med stört ätande. Återkommande för dessa är vissa karaktäristiska 

drag (Munkesjö 2011) som även tas upp i den litteratur jag använt mig av i 

kunskapsinhämtningen. Dessa karaktäristiska drag består främst av: 
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Negativ självbild. Personer med ätstörningar har ofta problem med negativ 

självbild (Björck 2006, KÄTS). Vilket kan innebära att de är svår-

motiverade vad gäller behandling. 

Ambivalens. Ett av de allra vanligaste dragen är ambivalens inför hur 

personen ska förhålla sig till sig själva, sin kropp och mat (Almlöf 2011). 

Ena stunden upplever hen sig ha stora problem, andra stunden har hen inga 

problem alls. Detta gör att det kan vara svårt att motivera till vård och 

förändring. 

Rigida tankemönster och tvångsmässighet. Att "släppa på kontrollen" och 

njuta av mat och det stunden ger kan vara svårt för en person med ät-

störningsproblematik (KÄTS, Fox & Goss 2012). Den ångest det kan 

innebära att äta och riskera att gå upp i vikt kan göra att personen hellre 

avstår från mat eller hänger sig åt tvångsmässigt kompensationsbeteende.  

Dikotomi. Ordet dikotomi kommer från grekiskan och betyder två gånger.  

(psykologiguiden.se/). Dikotomt tänkande är vanligt hos personer med 

ätstörningsproblematik. Det innebär att se allt i ett antingen-eller-perspektiv, 

svart eller vitt, ont eller gott och det gör det svårt att reflektera kring livets 

komplexitet. Har personen ätit en glass är det redan "förstört" och då kan 

hen lika gärna äta upp hela glasspaketet (KÄTS, Fox & Goss2012).  

Alexitymi. Alexitymi är ett begrepp som kommer av de grekiska orden ”a” 

= icke, ”lexis” = ord och ”thymos” = emotion, fritt översatt; inga ord för 

känslor. Begreppet alexitymi har sitt ursprung i arbetet med patienter som 

led av psykosomatiska sjukdomar och myntades av Sifenos på 1970-talet 

(Taylor et al. 1997). Människor som är alexityma reagerar huvudsakligen 

somatiskt och har svårigheter att identifiera och sätta ord på känslor och 

affekter. Svårigheten att förstå sig själv och andra känslomässigt innebär en 

brist i affektreglering och även att hjälpa andra med affektreglering eller 

söka hjälp med affektreglering hos andra. Alexitymi är en vanligt före-

kommande svårighet hos personer med ätstörningsproblematik (Clinton & 

Norring 2002, Fox & Goss 2012). 

  

Musikterapi och ätstörningsproblematik; tidigare forskning 

Musikterapi för behandling av ätstörningsproblematik har inte förekommit 

så länge som etablerad praxis (Trondalen 2004). I Sverige är det än så länge 

en exklusiv behandlingsform inom ätstörningsvården och endast ett fåtal av 

alla patienter har tillgång till musikterapi. Den teorigrund som musikterapi 

inom ätstörningsvården i norden främst vilar på är psykodynamisk.  

I arbetet med denna uppsats har jag försökt få en överblick av tidigare 

forskning via de internationella datasökbaserna PubMed, PsychInfo, 

Cochrane Library, Google Scholar samt de svenska universitets- och 

forskningsbibliotekens söktjänst; Libris. Övriga källor har varit Nordic 

Journal of Music Therapy och The Nordoff Robbins Evidence Bank.  

Holmqvist och Lundqvist Persson (2012) har gjort en systematisk 

genomgång och utvärdering av befintlig evidens från 1987 och framåt vad 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lundqvist%20Persson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22023072
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gäller användandet konstnärliga terapiformer vid psykosomatiska besvär där 

musikterapi och ätstörningsproblematik inkluderas. De presenterar 

resultaten i Scandinavian Journal of Psychology. Utav en stor mängd 

artiklar var det endast 32 som uppfyllde kriterierna vad gäller vetenskaplig 

evidens enligt de två utvärderingssystemen ”The GRADE System” SBU och 

USPSTF / Task Force. Enligt Holmqvist och Lundqvist Persson finns det 

inte tillräcklig mängd med explicita studier vad gäller konstnärliga terapi-

interventioner i nuläget. De anser att det gör att effektiva behandlingsformer 

riskerar att inte komma till användning i den utsträckning det kanske skulle 

behövas inom hälso- och sjukvård. De föreslår en bredare syn på vad som 

utgör evidens för att göra det möjligt att inkludera olika typer av forsknings-

design och metod.  

En norsk musikterapeut och forskare som banat väg för fältet musikterapi 

och ätstörningsproblematik är Gro Trondalen. I hennes avhandling 

Klingende relasjoner. En musikkterapistudie av "signifikante öyeblikk" i 

musikalisk samspill med unge mennesker med anoreksi (2004) utgår hon 

från psykodynamisk utvecklingsteori om intersubjektivitet och utveckling 

av självet enligt de teorier som Daniel Stern med flera har utvecklat i arbete 

med spädbarnsobservationer. Trondalen menar att musikaliskt samspel kan 

ge direkt tillgång till emotionella dimensioner och ett delande av inre till-

stånd och upplevelser. Hon skriver (s.21): Det betyr at musikalisk 

samhandling per se innehar en saerstilling som terapeutisk virkemiddel, 

fordi dette samspellet innebaerer samhandling på et non-verbalt plan.  

Det kan ge patienten en upplevelse av att bli bekräftad på en musikalisk nivå 

och det kan leda till intersubjektiva möten (Stern 2005) som hon benämner 

som ”signifikante öyeblikk”. Dessa signifikanta ögonblick är ett slags 

existentiellt möte mellan musikterapeut och patient på ett icke-verbalt plan. 

Enligt Trondalen har det en kärna av ”anerkjennelse” (på svenska; er-

kännande, igenkänning). Det bidrar till att stärka patientens relationella själv 

och öppnar upp för nya sätt att förstå och se sig själv på (Trondalen 2004). 

Trondalen menar att detta bidrar till ökad emotionell differentiering och 

självförståelse och därigenom också en klarare upplevelse av sin kropp, 

vilket hon anser är viktigt för patienter med ätstörningsproblematik. 

Trondalen talar också om utvecklandet av det ”narrativa självet” (Stern 

2005). Eftersom musikaliska upplevelser av samspel inte lagras i 

”ordkategorier” (Trondalen 2004 s. 28) utan som kroppsliga affekter kan de 

kännas igen som inneboende relationell kunskap. Med hjälp av musikaliskt 

samspel bildas en slags bro mellan icke-verbala implicita domäner till 

explicita domäner på symboliskt och verbalt plan. På så sätt kan ord existera 

komplementärt, parallellt och simultant med musik (ibid). 

Trondalen har förutom sin avhandling skrivit ett flertal artiklar i ämnet som 

publicerats i Nordic Journal of Music Therapy. Bland annat tillsammans 

med den norske psykiatrikern, författaren och professorn Finn Skårderud 

(Trondalen & Skårderud 2007) och musik-terapeuten och psykoterapeuten 

Annika Lejonclou (Trondalen & Lejonclou 2009).  
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Förutom Trondalens och hennes kollegors forskning så vill jag nämna 

boken Arts Therapies and Clients with Eating Disorders. (Dokter 1995). 

Där skriver Sloboda om individuell musikterapi med anorektiska och 

bulimiska patienter. Hon ser musik i musikterapi som en resurs för att bland 

annat medvetandegöra känslor, aktivera och engagera kroppen i rörelse och 

rytm, väcka kreativitet och ge upplevelse av att kunna släppa kontrollen. I 

samma bok skriver musikterapeuten Rogers om sexuella övergrepp och 

ätstörningar. Hon ser musikterapins möjlighet vad gäller bland annat att 

uttrycka känslor och ickeverbala minnen av trauma. Hon anser också att 

musik kan ge patienter en upplevelse av att vara hörda, bekräftade och 

stöttade.  

 

I Experiential Therapies for Eating Disorders (Hornyak & Baker 1989) 

skriver Nolan om musikterapeutiska improvisationstekniker med bulimiska 

patienter. Musik ses som en resurs som kan stimulera medvetenhet och 

uttryck av känslor och tankar. Nolan beskriver bland annat musik som 

övergångsobjekt mellan patientens inre och yttre värld där patientens inre 

värld kan projiceras på musiken. Musikanvändning upplevs också som en 

resurs för affektreglering. 

 

I denna kortfattade forskningsöversikt vill jag också nämna två svenska 

studentuppsatser på kandidatnivå som båda är litteraturstudier: 

 Marie Hallingfors (2009) Släpp loss musiken. En litteraturstudie om 

musikterapi och psykologiskt motstånd hos ätstörningspatienter som 

yttrar sig i en brist på musikalisk dynamik.  

 Annika Lejonclou (2001) Musikterapi i behandlingen av personer 

med ätstörningssjukdomar En litteraturstudie som ger en översikt 

över fyra olika musikterapeuter beskriver och använder sig av 

musikterapi i behandling av ätstörningsproblematik.   

Sammanfattningsvis är ämnet musikterapi och ätstörningsproblematik ett 

relativt ungt forskningsområde där kvalitativ metod, främst i form av fall-

beskrivningar och kliniska vinjetter dominerar. Musikterapi ses som en unik 

möjlighet och resurs vad gäller behandling av personer med ätstörnings-

problematik men enligt gällande evidenskriterier finns det inte tillräcklig 

mängd studier i dagsläget som styrker musikterapi som evidensbaserad 

terapiform inom ätstörningsvården. 
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur patienter som gått i musikterapi för 

ätstörningsproblematik upplever och använder sig av musik.  

 

Frågeställningar 

1. Vilken funktion har musik i deltagarnas liv?  

2. Förändras/påverkas användandet och upplevelsen av musik och dess 

funktion i vardagen av musikterapi för deltagarna? 

 
 
 

Teoretiskt perspektiv 

Mitt val av teoretiskt perspektiv har utkristalliserats efterhand och slutligen 

landat i hermeneutik som vetenskapsteoretisk inspirationskälla. Det har visat 

sig vara högst användbart i tolknings- och analysprocessen och stämmer 

också väl in på studiens syfte; att förstå och tolka deltagarnas upplevelse av 

musikens funktion. Förutom hermeneutiken har jag även inspirerats av 

begreppet Health Musicking när det gäller förståelsen av musikens funktion 

som hälsoresurs i deltagarnas liv. 

Hermeneutik 

Ordet hermeneutik har sin grund i den grekiska mytologin och guden 

Hermes. Hermes tillskrivs många egenskaper och uppgifter inom mytologin 

och var bland annat gudarnas budbärare. Hermes tolkade gudarnas budskap 

så människorna kunde förstå dem.  Det handlar alltså om att förstå och tolka 

(Henriksson m.fl. 1998, Langemar 2008).  

Hermeneutiken är enligt Langemar (2008) den äldsta kvalitativa in-

riktningen och har sitt ursprung i medeltida tolkning av bibeltexter och 

klassiska antika texter. I hermeneutik är språket centralt eftersom det är med 

språket vi tolkar upplevelsers innebörd och mening. Hermeneutiken 

utvecklades från att var en tolkningskonst som förmedlade sanningen i 

teologiska och klassikhumanistiska texter till tolkning av människors 

livsvärld. Under 1800-talet utvecklades hermeneutiken som filosofi och blev 

en del av den moderna vetenskapstraditionen. Den inbegriper numera 

tolkning av texter i vid mening och inkluderar även diskurser och 

handlingar.  

Filosofer inom hermeneutiken så som Heidegger (1889-1976) och Gadamer 

(1900-2002), hävdade att allt vårt vetande bygger på en förförståelse och det 

är genom vår förförståelse som förståelse och tolkning görs. Ricoeur (1913-
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2005) utvecklade den hermeneutiska filosofin ytterligare där det handlar om 

den språkliga och historiska karaktären av människans livsvärld och 

förhållandet mellan hermeneutik som filosofi och hermeneutik som 

vetenskapsteori (Lübcke red. 1988).  

När det gäller intervjuforskning som denna studie, så talar Kvale (1997 

sid.49) om hermeneutiken som ”dubbelt relevant”. Först sker tolkning och 

förståelse i intervjun. Sedan transkriberas intervjun till text som in sin tur 

ska tolkas i en slags dialog; nu mellan forskaren och texten.  

Hermeneutiken används framför allt som en allmän vetenskapsteori som 

genomsyrar de metoder som forskarna använder sig av, till exempel 

tematisk kvalitativ analys som i föreliggande studie.  

 

Hermeneutiska cirkeln 

Inom hermeneutiken prövas tolkning och förståelse utifrån sin rimlighet 

med hjälp av den så kallade hermeneutiska cirkeln. Där tolkas och prövas 

delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna i en multidimensionell 

cirkulär process. Det är en cirkelrörelse som växlar mellan forskare – text, 

delar – helhet, text – kontext, förförståelse – förståelse (Langemar 2008). 

Med hermeneutik som vetenskapsteoretisk utgångspunkt uppnås ett för-

hållningssätt som är kritiskt reflekterande och spiralformat där förståelsen 

för materialet/texten hela tiden förändras och växlar mellan delar och helhet 

i takt med att forskarens förförståelse förändras. Förförståelsen förändras i 

takt med den litteratur och kunskap forskaren tillägnar sig i samspel med 

data och det material som växer fram under arbetets gång. Förhållningssättet 

gör forskningen synnerligen intersubjektiv och ställer krav på forskaren vad 

gäller kritisk reflektion kring sig själv, sin förförståelse, tolkning och 

förståelse av materialet för att få en god vetenskaplig validitet (Wheeler 

2005).  

 

Koherenskriteriet 

Med den hermeneutiska cirkeln som förhållningssätt så finns inget egentligt 

slut - en cirkel har inget slut. Dock behöver forskaren sätta punkt 

någonstans. Inom hermeneutiken talas det om vikten av koherens – det så 

kallade koherenskriteriet. När forskningsresultatet bildar en meningsfull 

helhet, utifrån den hermeneutiska cirkeln, då är koherenskriteriet uppfyllt 

och forskaren kan sätta punkt. Det innebär att tolkningen och förståelsen ska 

bilda en helhet där alla delar ska ”passa in som pusselbitar” (Langemar 2008 

sid.115).  

 

Hermeneutik och musikterapi 

Hermeneutiken är en allmänt förekommande vetenskapsteoretisk inriktning 

inom musikterapeutisk forskning. Som konstnärlig terapiform är musik-

terapeutiska processer multidimensionella till sin natur. Musik är även icke-
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verbal vilket gör att när vi försöker sätta ord på musik och musikaliska 

upplevelser så gör vi ofta det i form av metaforer och poetiska om-

skrivningar. Utöver den terapeutiska processen mellan terapeut och patient 

så tillkommer musik som en ytterligare dimension och bildar triaden; 

musikterapeut – patient – musik. Sättet vi interagerar i denna triad och dess 

kontext behöver tolkas och förstås som helhet och delar i relation. Detta gör 

hermeneutiken med sin multidimensionella reflektion användbar som 

kvalitativ vetenskapsteoretisk inriktning. Even Ruud förstår tolknings-

processen som en kreativ och reproducerande handling. Den hjälper musik-

terapeuter att tolka och förstå den musikterapeutiska processen i form av ord 

och text (Wheeler 2005).  

 

Health Musicking 

Ett teoretiskt fält som har kommit att bli centralt för denna studie är ett fält 

som vuxit fram under det senaste decenniets forskning kring musik och 

hälsa och har sin grund i ett sociologiskt perspektiv. Det benämns som 

Health Musicking och är en förståelsemodell av musik som hälsoresurs i 

livet.  

Bonde beskriver Health Musicking (MacDonald 2013 s.40) som: 

 … the common core of any use of musical experiences to regulate 

emotional or relational states or to promote wellbeing, be it therapeutic or 

not, professionally assisted or self-made.  

Ansdell och Pavlicevic, med flera, beskriver musicking som en 

okonventionell benämning där musik snarare ses som en aktivitet än ett 

objekt (Malloch & Trevarten 2010 s.358). Med det vill de betona att det är 

ett okonventionellt sätt att tänka om musik. På svenska skulle Health 

Musicking kunna heta (egen översättning); att hälso-musika eller det något 

längre; hålla på med musik för hälsans skull. Det inkluderar alla former av 

musik, receptiva som expressiva.  

Figur nr. 1 (s.23) är en förenklad illustration (med egen översättning) av den 

teoretiska modell som Bonde presenterar i Music, Health and Wellbeing 

(MacDonalds 2012 s. 53). I centrum är själva kärnan av Health Musicking: 

Bekräftande och korrigerande emotionella och relationella upplevelser 

genom musicking, vilket delas upp i fyra delar:  

Skapande och utveckling av identitet genom musicking. Där musik ses som 

en teknik för skapandet och formandet av självet. I denna del återfinns 

musikterapeutiska inriktningar så som; psykodynamisk musikterapi, Guided 

Imagery and Music (GIM), kreativ musikterapi och analytiskt orienterad 

musikterapi med fokus på meningskapande och empowerment av individer.  

Utvecklingen av samhällen och värderingar genom musicking. 

Samhällsinriktad musik där "Community Music Therapy" (se s.12), körer, 

orkestrar, musikband och festivaler ingår i syfte att socialisera och skapa 

mening. 
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Forma och dela musikaliska miljöer.  Musik används för socialisering och 

reglering av kropp/nervsystem i form av olika ljudmiljöer, buller-

reducering/ljuddämpning och ljudhealing. 

Professionell användning av musik (musicking) och ljud (sounding) för att 

hjälpa individer. Denna del har fokus på empowerment och individers 

reglering av kropp/nervsystem i form av musik som medicinsk behandling, 

vibroakustik och kognitiv/beteendeorienterad musikterapi.  

De som drivit utvecklingen av den teoretiska ramen för Health Musicking är 

främst forskare från bland annat Norge, Danmark och Storbritannien. Det är 

ett tvärvetenskapligt fält där musikterapi, musikvetenskap, musiksociologi 

och musikpsykologi möts i en fusion med bland andra Even Ruud, Lars Ole 

Bonde, Marie Strand Skånland, Gro Trondalen, Brynjulf Stige, Raymond 

MacDonald och Gary Ansdell.  

 

Figur nr. 1 Teoretisk modell av Health Musicking (förenklad) ur Music, Health and 
Wellbeing (MacDonalds 2012 s. 53). 
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Metod 

En presentation görs av studiens vetenskapliga metod vilket har utgått från 

kvalitativ metod och dialogintervjuer. De transkriberade intervjuerna har 

transkriberats och sedan analyserats med hjälp av tematisk kvalitativ analys 

och konstnärlig tolkning. En genomgång av tillvägagångssättet presenteras 

och avslutas med etiska överväganden, validitet, transparens, egennytta och 

bias. 

Kvalitativ metod 

Forskning delas ofta upp i kvalitativ eller kvantitativ metod eller är en 

kombination av båda. Kvantitativ forskning söker efter generaliserbara 

sanningar; sant eller falskt; ja eller nej och lyder under matematikens lagar. 

Den kvalitativa forskningens övergripande syfte är sökandet efter mening i 

människors livsvärld och utgår från språket. I kvalitativ metod är forskaren 

själv ett viktigt instrument i forskningen (Hayes 2000, Wheeler 2005).  

Traditionellt har kvantitativ metod använts inom naturvetenskapen och 

kvalitativ metod inom humanvetenskapen. För att få en god forskning enligt 

Langemar (2008 s.13) bör ”en övergripande vetenskaplig princip” gälla där 

kvantitativ och kvalitativ metod ses som komplementära, inte konkur-

rerande. De bör därför väljas utifrån lämplighet vad gäller forskningens 

syfte och innehåll, inte utifrån ”olika konkurrerande paradigm”.  

Jag har valt att göra denna studie med kvalitativ metod eftersom syftet har 

varit att utforska deltagarnas upplevelse av musikens funktion vilket grundar 

sig på en språklig förståelse och tolkning.  

 

Dialogintervjuer 

Eftersom studien syftar till att kvalitativt utforska deltagarnas upplevelse av 

musikens funktion så valde jag att samla in data med hjälp av semi-

strukturerade kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Kvale (1997) är den 

kvalitativa forskningsintervjun en datainsamlingsmetod som lämpar sig väl 

för att förstå ämnet utifrån den intervjuades eget perspektiv. Langemar 

(2008) ser den som självskriven eftersom den naturliga vägen att få reda på 

hur människor upplevelser sina liv helt enkelt är genom att fråga dem.  

För att ytterligare belysa intervjuernas form har jag valt att kalla de för 

dialogintervjuer enligt den betydelsen som Anci Sandell beskriver i sin 

avhandling (2013 s.73). Dialogintervjuer har dialogens form men flyter inte 

helt fritt utan grundar sig på en struktur av olika temaområden, en så kallad 

semistrukturerad eller halvstrukturerad form. Samtalet löper fritt utifrån de 
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olika temaområdena med associationer, tolkningar, frågor och förtydlig-

anden. Det gör varje intervju unik beroende på vilka deltagarna är. 

Jag har valt den semistrukturerade dialogformen eftersom den öppnar upp 

för associationer och nya sätt att förstå livsvärlden på. Samtidigt som den 

ger en struktur som hjälper mig att begränsa dialogintervjuerna så de stannar 

inom ramen för forskningsfrågan. Strukturen har även gjort att jag har 

kunnat stämma av och kontrollera så alla teman har genomlysts under 

intervjuns gång (Hayes 2000). 

 

Tematisk kvalitativ analys 

Inom den kvalitativa forskningen finns och utvecklas hela tiden nya 

inriktningar och metoder att förstå och analysera data på. Jag förstår det som 

att det handlar om att strukturera och tolka på ett sätt som gör materialet 

rättvisa och ger forskningen validitet. Forskningsfråga och analysmetod bör 

komplettera och berika varandra.  

Den metod jag har valt att använda mig av är så kallad tematisk kvalitativ 

analys (förkortad TA) så som den förstås och beskrivs av Hayes (2000) och 

Langemar (2008). Kvales beskrivning av analysmetoder är också en viktig 

kunskapskälla för mig (1997). Valet av metod landade i TA eftersom det är 

en basmetod inom kvalitativ forskning som varit till god hjälp vad gäller att 

strukturera och tolka studiens material. Ett material som jag upplevt som 

komplext och personligt, vilket gjort det extra viktigt att välja en metod som 

inte ytterligare späder på komplexiteten.  

Tematisk kvalitativ analys är en praktisk basmetod inom kvalitativ 

forskning, enligt Langemar (2008) och är en av de mest populära analys-

metoderna. TA används inom ett flertal olika inriktningar bland annat 

hermeneutik, fenomenologi och grundad teori eller i kraft av sig själv utan 

uttalad vetenskapsteoretisk hemvist (Hayes 2000). I TA struktureras data 

utifrån teman som kan vara bestämda i förväg (deduktiv eller teoristyrd TA) 

eller som i denna studie; bestäms utifrån materialet (induktiv eller empiri- 

eller datastyrd TA). Teman kan ha olika karaktär och abstraktions-nivåer 

men bör vara noggrant grundade i data. Teman ska tydligt beskriva 

materialet men inte överlappa varandra. Det ska också vara så väl grundat i 

data så att läsaren kan följa och förstå hur sortering, tematisering och 

tolkning har gjorts. Detta innebär ett noggrant och systematiskt arbete i 

olika steg där vissa steg kan behöva upprepas för att få fram ett genom-

arbetat analysresultat (Langemar 2008).  

I denna studie har den tematiska analysen gjorts i sju steg enligt Nicky 

Hayes (2000 kap.10 s.178): 

1. Förbereda data för analys genom att transkribera intervjuerna. 

2. Läsa igenom varje intervju och sortera ut allt som kan vara relevant 

för forskningsfrågan. 

3. Sortera materialet i olika prototeman. 
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4. Kontrollera prototemana utifrån data och ge en första definition av 

innehållet i dem. 

5. Kontrollera och komplettera varje prototema och dess definition 

utifrån data.  

6. Utforma en slutgiltig form på materialet med tema, definition och 

relevant material. 

7. Presentera varje tema med dess definition med hjälp av ”illustrativ 

data”. I denna studie; illustrativt och relevant material från 

intervjuerna. 

 

Tillvägagångssätt 

Förstudie 

En förstudie gjordes för att få veta mer om hur människor upplever musik i 

sin vardag och på så sätt få ett underlag för att utforma en intervjuguide att 

använda i studien. Intervjuerna gjordes ostrukturerade i dialogform och tre 

personer deltog. Två rekryterades från privata nätverket och var 

normalfungerande flickor i tolvårsåldern. De intervjuades via internet 

(videosamtal och chatt). Ytterligare en deltagare rekryterades via föreningen 

Anorexi/Bulimi - Kontakt. Hon intervjuades via telefon och var en nu frisk 

25-åring som flera år tidigare hade genomgått behandling för 

ätstörningsproblematik i form av bland annat samtalsterapi. Ingen av 

deltagarna hade erfarenhet av musikterapi. 

Syftet med intervjuerna presenterades för deltagarna (och vårdnadshavarna 

för de två tolvåringarna). Teman som växte fram under intervjuerna var: 

 

 Musikens plats under uppväxten 

 Lyssna på musik 

 Spela och sjunga 

 Hur brukar en vanlig dag se ut för dig vad gäller musik? 

 

Något som blev tydligt under intervjuerna var att alla tre använde sig av 

musik för bland annat olika former av affektreglering framför allt i form av 

musiklyssning. En av 12-åringarna lyssnade på musikvideos på Youtube 

(Internetforum för musikvideos bl.a.).  De två andra använde sig framför allt 

av Spotify (ett musikbibliotek på Internet) och gjorde låtlistor så de lätt 

kunde hittade sin favoritmusik för stunden. Något som förvånade var att 

tolvåringarna hade några specifika låtar som fungerade till flera olika 

känslostämningar. Ofta handlade det om rytmisk kraftfull musik som gav 

dem en känsla av att tona in stämningsläget oavsett om de var arga, nervösa 
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eller glada. Vid nedstämdhet och sorg användes dock i högre utsträckning 

lugn musik som uppfattades som tröstande.  

Utifrån erfarenheterna i förstudien utformades således en intervjuguide (se 

figur nr.2). Den användes sedan i dialogintervjuerna som underlag. Det 

övergripande och centrala temat i intervjuguiden var Musikens funktion. 

Detta tema delades upp i sex olika områden; typ av musik; i barndomen; i 

ungdomen; nu; i relation till ätstörningsproblematik och i musikterapin. 

 

Figur nr. 2 Intervjuguide 

 

 

 

 

Deltagare i intervjustudien 

Eftersom musikterapi fortfarande är en exklusiv terapiform inom ät-

störningsvården och endast ett fåtal patienter har möjlighet att få ta del av 

denna terapiform så är urvalet begränsat, vad gäller deltagare till forsknings-

studier. För att få deltagare till studien kontaktades musikterapeuter med 

lång erfarenhet av patienter med ätstörningsproblematik. Musikterapeuterna 

valde ut lämpliga deltagare, både pågående och avslutade patienter. Första 

kontakten tog således av patienternas nuvarande eller före detta 

musikterapeut.  

Av åtta intresserade patienter föll två bort och sex stycken fullföljde 

intervjuerna. Tre gick i pågående musikterapi och tre hade avslutat. Alla 

deltagare hade fått ätstörningsdiagnos, varav tre anorexi, två bulimi och en 

utan närmre specifikation. 
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Åldersmässigt fördelade de sig från 17 år upp till 38. Medianåldern var 25 

år. Alla var kvinnor och hade gått i snitt 2,6 år i musikterapi; som kortast ett 

år och som längst 5 år. 

En deltagare hade professionell nivå på sitt musicerande när hon blev 

erbjuden musikterapi. Dock hade samtliga deltagare använt sig mer eller 

mindre aktivt av musik under barndom och uppväxt i form av t.ex. 

instrumentspel på musikskola, spel och sång med familjen, dans och/eller 

musiklyssning. 

Förutom det som framkom spontant i intervjuerna togs inte bakgrund, 

livssituation samt deltagarnas nuvarande hälsa upp. Dels av etiska skäl och 

dels för jag bedömde att det inte var relevant för studiens syfte.  

Innan intervjuerna tog deltagarna del av och undertecknade dokumentet 

Informerat samtycke (bilaga 3). Om deltagaren var omyndig delgavs och 

undertecknade även vårdnadshavare. I dokumentet angavs syfte, samman-

hang, sekretess samt att deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när de 

ville. Kontakten fördes sedan via mejl och via Skype (program för video- 

och telefonsamtal via internet) vid intervjutillfället. Anledningen till valet av 

videosamtal som utgångspunkt för intervjuerna grundade sig i min 

erfarenhet av att kommunicera med liknande målgrupp, fast inom ramen för 

mitt arbete på Tjejzonen. Jag ser videosamtal via internet som en resurs 

eftersom upplevelsen av närvaro blir autentisk och liknar samtal offline. Det 

blir enklare och flexiblare vad gäller möjligheten att mötas. Samtidigt 

skapar det en naturlig distans som gör det lättare för deltagarna att reglera 

närhet och avstånd känslomässigt. Frånvaron av synbar yttre kontext ger en 

känsla av kontroll och trygghet. Deltagarna behöver bara visa upp det de vill 

delge mig och de kan sitta i en miljö som de själva väljer (Munkesjö 2011, 

2012). 

 

Dialogintervjuerna 

Jag valde att göra kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i dialogform 

eftersom syftet med studien var att utforska deltagarnas individuella 

upplevelse av musik. Jag bedömde att den semistrukturerade, dialog-

baserade formen öppnade upp för reflektion och association.  

Intervjuguiden presenterades för deltagarna och användes som ram och stöd 

för att säkerställa att alla delar kom med. Min strävan vara att deltagarna 

skulle reflektera och sätta egna ord på sina upplevelser av musikens 

funktion. För att försäkra mig om att jag förstått deltagarna rätt ställde jag 

kontrollfrågor av typen; Stämmer det att…? Skulle man kunna säga att…? 

Om det var delar som jag upplevde som motsägelsefulla och otydliga så 

återkom jag till de delarna under intervjuns gång tills vi hittade en ömse-

sidig förståelse. 

Intervjuerna gjordes via videosamtal (programmet Skype) på internet under 

våren 2013. Två av samtalen fick göras via telefonsamtal då tekniken inte 

fungerade för videosamtal. Intervjuerna tog mellan 25 minuter och 60 
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minuter, mediantid var 37 minuter. Intervjuerna spelades in på diktafon och 

transkriberades sedan till skriven text.  

Jag valde att lägga transkriberingen på en nivå med god läsbarhet. Det 

innebar att utfyllnadsord så som; hmm, aaa och liksom sorterades bort när 

och om jag bedömde att de inte tillförde materialet någon mening vad gällde 

frågeställningen. Likaså togs delar bort där tekniska saker avhandlades, så 

som videofunktionen på Skype och ljudkvalité. Dessa inslag markerades 

med en kort sammanfattning till exempel: [Uppkoppling- och teknikstrul]. 

Transkriberingarna skickades sedan till var och en av deltagarna för att 

möjliggöra justering och eventuell komplettering.    

 

Analysprocessen 

Analysen gjordes i olika steg för att så systematiskt som möjligt arbeta 

igenom materialet enligt metoden tematisk kvalitativ analys. Det 

hermeneutiska förhållningssättet innebar att jag hela tiden varvade mellan 

analys, min egen förförståelse och att läsa och implementera ny kunskap. 

Detta i en form av ett slags associativt lärande och fördjupad tolkning; den 

hermeneutiska cirkelns växlande mellan helhet och delar (Kvale 1997). 

 

1. Urval. Analysen började med noggrann genomläsning av de 

transkriberade intervjuerna. Varje intervju analyserades var för sig 

och all text som bedömdes relevant för frågeställningarna 

markerades.  

2. Förberedande sortering. Det markerade materialet strukturerades 

och sorterades efter tema, varje transkriberad intervju för sig. Första 

sorteringen gjordes med utgångspunkt i intervjuguiden. Olika teman 

benämndes med korta sammanfattningar som utgick från deltagarnas 

uttryck, så som till exempel livskvalitet, prestation, bro/väg tillbaka 

till livet, sysselsättning, dölja/dämpa. Sammanlagt blev det 36 

teman, i genomsnitt sex teman för varje deltagare.  

Då intervjuguiden upplevdes som begränsande för materialet gjordes 

ännu en sortering. Denna gång med utgångspunkt från 

frågeställningarna och musikens funktion. Transkriberingen följdes 

noga och markerad text benämndes löpande så som till exempel; 

ersätta ord, som verktyg, gestaltningsmöjlighet, kreativ syssla, 

umgängesform osv. Sammanlagt blev det 90 teman, i genomsnitt 15 

olika teman för varje deltagare. 

3. Grundsortering. Alla teman som var sorterade utifrån 

frågeställningarna fördes samman och sorterades tre gånger. Först 

fördes teman som var samma eller liknande varandra samman och 

sorterades i 16 olika grupper. Ingen värdering gjordes utifrån hur 

många som hade samma tema eller hur relevant det verkade vara för 

deltagarna. Allt material bedömdes likvärdigt eftersom syftet med 

studien var att utforska musikens funktion, inte mäta den.  
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Andra sorteringen delades materialet upp i temagrupper med 

huvudtema och tillhörande teman som till exempel huvudtema; 

Identitet med tillhörande teman; utanför, tillsammans, tillhörighet, 

familj, social aktivitet. Huvudtema; Fysisk stimulans med tillhörande 

tema; förankra kroppen, driva på, ge energi. 

Tredje gången sorterades materialet med utgångspunkt i 

intervjuguiden: Musikens funktion före ätstörning; under 

ätstörning; under musikterapi och efter musikterapi. 

4. Prototeman. Efter grundsorteringen placerades materialet i en form 

av prototeman som gestaltade musikens funktion. Det kunde ses som 

förstadiet till den slutliga formen för analysen. Nedan presenteras en 

schematisk översikt där prototeman är sorterade under de fyra 

rubrikerna: Före ätstörning; Under ätstörning; Under musikterapi 

och Efter musikterapi. 

 

Före 

ätstörning 

Under 

ätstörning 

Under 

musikterapi 

Efter 

musikterapi 

Social aktivitet 

och gemenskap 

Tystnad Väcka nyfikenhet 

och kreativitet 

(locka ut ur och 

störa isolering) 

Affektreglering 

(som "själv-

medicinering") 

Identitet 

(personlig, 

familj, vänner) 

Underlätta 

fysisk aktivitet 

Redskap för 

symbolisering 

(för att med-

vetandegöra 

känslor och 

behov) 

Copingstrategi 

för stress 

Grupptillhörig-

het (familj, 

vänner, fritids-

aktivitet) 

Dölja, gömma 

mående 

Övergångsområde 

för känslor/behov 

(musik  ord) 

Identitet 

(nyorientering) 

Sysselsättning Gestalta 

sinnesstämning 

Tryggt och 

ofarligt rum för 

relation och 

kreativitet (en 

slags "fender") 

Kreativt rum 

och uttrycksätt 

Prestation (vara 

duktig på) 
 Övergångsobjekt 

(bära med sig 

känslor/ 

stämningar även 

utanför musik-

terapirummet) 

Vilande resurs 
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5. Konstnärligt gestaltande tolkning. Därefter gjordes en utvikning 

från den tematiska analysen i form av en konstnärligt gestaltande 

tolkning. Jag utgick från den sortering som var gjord av materialet 

och ritade fyra teckningar (bilaga nr. 1) som jag upplevde gestaltade 

min bild av de olika prototemana. Sedan gjorde jag på samma sätt en 

musikalisk improvisation (bilaga nr. 2 ljudfil nr. 1-5). Jag upplevde 

att dessa tolkningar gestaltade och kompletterade den tematiska 

analysen och blev sedan viktig inspiration för den slutgiltiga formen 

som presenteras i resultatdelen. 

6. Slutgiltigt analysresultat. Innan det slutgiltiga analysresultatet 

formades gicks transkriberingarna återigen igenom från grunden. 

Detta för att säkerställa och kontrollera att allt relevant material hade 

kommit med och inte förvrängts eller ändrat skepnad under 

analysprocessen. Sedan valde jag att presentera det slutgiltiga 

analysresultatet så som det redovisas under resultatdelen i denna 

uppsats.  

 

 

Etiska överväganden 

 

Tanken med god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2011) är att skydda 

och ta hänsyn till deltagare och andra som kan komma att påverkas av 

forskningen samt noga avväga risker och vinster med studien. Forskaren ska 

göra sitt bästa vad gäller forskningens kvalitet och presentera forskningen 

transparent och sanningsenligt och inte gå sina egna privata, eller andra 

intressenters ärenden.  

Eftersom detta är ett examensarbete på magisternivå så ställs inga krav på 

etikprövning i etikprövningsnämnden. Dock är själva tanken med ett 

examensarbete att studenten ska skolas in i god forskningssed. Därför ser 

jag de etiska övervägandena som viktiga och en förutsättning för denna 

studies vetenskapliga värde. 

Jag har strävat efter att följa god forskningssed under studiens gång och 

noga dokumenterat alla steg i processen. I övervägandet av nytta kontra risk 

med studien har jag bedömt att vinsten det innebär att få mer kunskap om 

musik och hälsa hos patienter med ätstörningsproblematik är till mer nytta 

än skada för deltagarna och samhället.  

Dock bedömer jag deltagarna som en sårbar grupp, eftersom de är eller har 

varit patienter inom psykiatrin. Därför är alla anonyma, även de musik-

terapeuter som fungerat som mellanhand vid rekrytering av deltagare. 

Citaten är autentiska och jag har avidentifierat och förbättrat läsbarheten 

med omsorg för att inte förändra innehållets betydelse. 

Under dialogintervjuerna har jag valt att inte gå in på de mer intima delarna 

av patienternas liv och hälsa så som anamnes, samsjuklighet och sociala 
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situation, utan hela tiden utgått från musik och musikens funktion i deras 

liv. Vinsten med detta är att deltagarna skyddas men det finns risk att 

viktiga faktorer utesluts som påverkar deltagarnas upplevelse av musikens 

funktion i deras liv. 

God forskningssed innebär också en rättvis bedömning av andras forskning 

enligt Vetenskapsrådet (2011). Att få överblick och förståelse för andras 

forskning är en grannlaga uppgift och ryms inte inom ramen för en 

magisteruppsats som denna, särskilt inte med tvärvetenskapliga fält så som 

musik och hälsa och ätstörningsproblematik där internet öppnar upp för en 

hel ocean av forskningsmaterial. Dock har jag strävat efter att få en till-

räcklig överblick för att kunna ge några exempel som jag bedömt varit 

relevanta för mig i arbetet med denna uppsats.  

 

Studiens validitet  

I strävan efter en god validitet; studiens vetenskapliga värde (Langemar 

2008), har jag strävat efter att beskriva tillvägagångssätt och förförståelse så 

noga som möjligt så läsaren ska förstå och kunna följa processen.  

 

Studiens transparens 

För att möjliggöra en god transparens har jag under processens gång hela 

tiden noggrant försökt redovisa hur jag gått tillväga och vilka teorier som 

influerat och påverkat mig i min tolkning av materialet.  

 

Egennytta och bias 

Jag är själv musikterapeut vilket kan tänkas påverka min tolkning av nyttan 

och nöjet med musik och musikterapi. Dock har jag vinnlagt mig om att inte 

ställa ledande frågor till deltagarna. Inte heller förutsätta att alla tycker att 

musik är bra och viktigt i livet, utan nyfiket utforska deras upplevelse av 

musikens funktion i deras liv. Jag känner ingen av deltagarna personligen 

och har ingen relation till dem för övrigt. För att minska risken för bias har 

jag har undvikt att fråga om relationen till den behandlande musikterapeuten 

eller värdering av den aktuella musikterapin. Dels för att det inte varit 

relevant för forskningsfrågan och dels för att det ofta uppstår starka känslo-

mässiga relationer i musikterapeutiska sammanhang som riskerar att lägga 

värderingar på förståelsen.  
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Resultat 

Resultatet beskriver musikens funktion under uppväxt; sjukdomstid; 

musikterapi och efter musikterapi i form av fyra symboliska huvudtema: 
Musikens funktion som följeslagare genom livet; Musikens funktion som allierad med 
dikotomin; Musikens funktion som redskap för transformation och Musikens funktion 

som bundsförvant med känslan. I resultatdelen illustreras deltagarnas upplevelse 

med hjälp av citat för att i så hög grad som möjligt förankra resultatet i data.  

 

Följeslagare - musikens funktion som följeslagare i livet 

Musik förstås som en följeslagare i livet där barndomens upplevelse av 

musik återkommer, förändras och återkommer igen i cykler. 

Deltagarna vittnar om en stor bredd och mångfald vad gäller det vardagliga 

användandet av musik under barndom och uppväxt. Allt från att vara en 

slags ljudkuliss med radioskval i bakgrunden: 

Det fanns väl med mer i bakgrunden… var en del av hemma liksom 

Till att vara ett centralt livsinnehåll och ge en känsla av hög livskvalitet: 

Självklart att det var en del av livskvaliteten [… ] Det har alltid varit en 

glädjekälla.  

Alla deltagare i studien berättar om minnen de har från barndomens 

musikupplevelser och aktiviteter. Musik har fungerat som sällskap och 

utfyllnad när tystnaden blivit för påträngande och den har burit minnen och 

känslostämningar från specifika ögonblick. Som till exempel att familjen 

alltid sjöng när de åkte bil tillsammans eller bar ut stereon i trädgården på 

sommaren och lyssnade på radiomusik.  

Eget musicerande tillsammans med andra eller för sig själv, har upplevts 

som meningsfull social samvaro eller som en slags sysselsättning och 

fritidsaktivitet bland andra i vardagen.  

Under tonåren beskriver flera deltagare att musik fick en viktig betydelse för 

identitet och då främst gruppidentitet. Den musik som kompisarna lyssnade 

på lyssnade även studiens deltagare på, oavsett om de egentligen tyckte om 

musiken eller inte: 

Då lyssnade jag mer på vad alla andra lyssnade på… det som var inne… 

jag lyssnade inte riktigt på det som jag tyckte var bra 

Centralt för tonårstiden verkar också vara att lyssna på musik mer som en 

specifik aktivitet. Det kan vara konserter eller skivor och för de yngre 

deltagarna; MP3-filer. Några minns att vissa artister blev speciellt viktiga 

för dem under tonårstiden. Då handlade det inte bara om en specifik artists 

musik, utan också om artisten som idol och förebild generellt. 

Barndomens musiklandskap tycks komma igen i cykler för de flesta av 

deltagarna. Många har gjort en resa från barndomshemmets musik och 
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musikutövning via tonåringens tonvikt på social gemenskap och identitets-

skapande med jämnåriga kompisar. De har sedan hittat tillbaka till barn-

domens musiklandskap och funktion igen som vuxna. På det sättet förstår 

jag det som att musik följt identitetsutvecklingen och det som grundlades i 

barndomen återkommer för många som en slags grundton i livet: 

Nu lyssnar jag på musik som jag lyssnade på när jag var liten 

Det är inte bara musikgenrer som återkommer utan också de känslor och 

sinnesstämningar som förknippas med barndomens musik och de minnen 

musik symboliserar: 

…Att få utrymme för det där kreativa i mig… Det var lite som att gå tillbaka 

och hitta det där jag hade som barn 

På det sättet förstår jag det som att musik i barndom och uppväxt framför 

allt handlat om att ge och skapa en känsla av sammanhang där musik 

handlat om identitet (grupp och individuellt) och social och kreativ aktivitet 

(hem, skola, fritid). För de flesta har detta varit omedvetet som en naturlig 

del av livet och ingen uttalat medvetandegjord resurs.  

Musik tycks vara en trogen följeslagare i livet – ibland som något negativt 

men för det mesta som en resurs - som alltid har funnits med mer eller 

mindre uttalat, oberoende av deltagarnas musikaliska bakgrund och 

skicklighet. Det som möjligen kan härledas till uppövad musikalisk 

skicklighet är att de deltagarna tycks använda sig mer av musik expressivt. 

De som kan spela eller sjunga använder musik i större utsträckning som 

social aktivitet i form av orkestrar, körer och för att sjunga och spela 

tillsammans med släkt och vänner.  De som inte har lärt sig instrumentspel 

eller sång använder sig i högre grad av musik receptivt, både individuellt 

och som social aktivitet i form av konserter och gemensam musiklyssning 

med släkt och vänner.   

 

Allierad - musikens funktion som allierad med dikotomin  

Musik förstås som allierad med den dikotomi som deltagarna upplevt 

genomgående i relation till ätstörningsproblematiken. 

När deltagarna beskriver sina tonår och utvecklandet av ätstörnings-

problematik så tycks musikens funktion spegla ätstörningsproblematikens 

ambivalens och dikotomi i hög grad.  

Till en början övergår musik, för några deltagare, från social aktivitet till 

prestation och tävling. Något att vara bäst på och få mycket applåder och 

uppmärksamhet för att få en känsla av att duga och bli bekräftad: 

Musiken där vart nog som allt annat; en prestation 

Musik har för vissa varit känslomässigt viktigt och starkt men ändå har de 

under tonårstiden upplevt att musik inte är riktigt för dem. Utan bara för de 

personer som de upplevde var musikaliskt kunniga och självsäkra. Detta 

oavsett musikaliskt uppövad nivå eller färdighet då vissa av dessa deltagare, 
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trots det låga självförtroendet, varit mycket aktiva i körer och andra 

musikaliska sammanhang: 

Det [musik]har känts så himla starkt för mig […] men aldrig känts som om 

det var min grej, andra är bättre på det […] jag hade mått bättre om jag 

hade fått ha självförtroende i det och bli sedd 

När sedan ätstörningsproblematiken förvärras så förändras musikens 

funktion ytterligare.  Majoriteten upplevde att musik blev en slags 

konkurrent med ätstörningen. Vilket gjorde att många valde att leva utan 

musik i en slags känsla av kontrollerad tystnad.  

Ätstörningsproblematiken beskrivs som en delpersonlighet eller ”värld” och 

blir till ett eget objekt; ”ätstörningen”.  De beskriver en känsla av att sluta 

sig eller bubbla in sig i en ”ätstörningsvärld” där musik blir något som 

konkurrerar med, stör och hotar kontrollen: 

Musiken får inte plats där 

Musiken tycks förlora sin funktion som meningsskapande och kreativ 

aktivitet. Om musik används så är det främst i form av allierad med 

ätstörningsproblematiken. Den kan få en funktion av att hjälpa till med 

fysisk aktivering. Stimulera och driva på fysisk träning för att kontrollera 

vikt och kropp: 

Det här lite snabbare [popmusik] så jag kunde gå lite fort… röra på benen 

Eller ha funktionen av att dämpa eller distrahera känslor och behov: 

Då lyssnade jag jättemycket på musik… ganska högt var det ju alltid… för 

att dämpa lite allt annat och gå in i musiken i stället… det tycker jag var 

jättetydligt då 

När deltagarna kommer in i en slags tillfrisknadsfas tycks musik få en viktig 

roll vad gäller ambivalens och bidra till en slags hävstångseffekt som 

ambivalens kan ge. Att ha ett dikotomt tänkande där livet är uppdelat i svart 

eller vitt, rätt eller fel verkar ha präglat deltagarnas livsvärld i hög grad, så 

även musiken: 

Jag var ju nästan som två personer ett tag; den friska och den sjuka och jag 

vägde hela tiden för- och nackdelar med båda. Det var så många grejer som 

inte fick plats i det sjuka. All den värme och allt det ljus som musiken ändå 

har med sig. Det ville jag inte välja bort. 

Musiken fick funktion av hot eller möjlighet – hotade att bryta känslan av 

kontroll och lockade samtidigt till liv.  Musik blev ett sätt att närma sig 

känslor på ett sätt som kändes ofarligt men var samtidigt ett sätt att stänga 

av och dölja känslor. Musik gav kraft åt fysisk träning och samtidigt kunde 

det hjälpa till vid avslappning och vila. På så sätt får musik funktionen som 

allierad, både med det friska och det sjuka. Musik som allierad med det 

friska lockar, tryggar och lugnar. Musik som allierad med det sjuka dämpar, 

döljer och aktiverar vid fysisk träning.  
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Redskap - musikens funktion som redskap för transformation 

Musik förstås som en slags modalitet som erbjuder ett kreativt rum där 

känslor och upplevelser kan transformeras till nya former av narrativ. 

Den musikterapeutiska behandlingen kommer för de flesta av deltagarna in i 

ett skede där förmågan att visa sig sårbar och ta emot hjälp tycks upplevas 

som mycket begränsad: 

Okej jag kan sitta och lyssna på musik då men jag tänker inte äta 

Ingen av deltagarna kände till terapiformen innan de blev erbjudna eller 

tilldelade musikterapi. Alla utom en hade provat verbala former av 

behandling och stöd. Flertalet valde musikterapi eftersom det väckte deras 

nyfikenhet eller var den enda terapiform de kunde tänka sig att över-

huvudtaget prova. För ett fåtal var det den enda terapiform de uttryckligen 

inte sa nej till.  På så sätt tycks musik ha en motiverande funktion vad gäller 

behandling. 

Även om musik upplevs som ofarlig jämfört med ätträning eller andra 

former av terapi, så upplevs den samtidigt som en sorts känslomässig kraft 

som kan vara skrämmande och allt för kraftfull för att kunna hanteras på 

egen hand: 

Hade aldrig vågat göra det själv… jätteläskigt bara tanken på att sätta på 

musik och stå och gråta själv 

Musik blir ett känslomässigt kraftfullt redskap som både lockar och 

skrämmer. Där tycks musikterapeuten spela stor roll vad gäller att reglera 

och tona in användandet av musik. Vissa av deltagarna behövde närma sig 

musik via det verbala och gradvis börja använda sig av och ta in musik i 

behandlingen. Andra behövde börja med musik, det ickeverbala för att 

gradvis närma sig det verbala: 

Jag kunde sätta ord på och koppla ihop känslorna med musiken 

På det sättet förstår jag musik som en slags känslomässig transformations-

modalitet. Det blir ett redskap för att hitta en väg vidare ut ur den dikotomi 

som ätstörningen ofta tycks innebära: 

Musiken fick komma in där lite i taget och: vill du inte vara där [i musiken] 

istället [för i ätstörningen]? 

Berättelsen om ätstörningsproblematiken som en känslomässig återvänds-

gränd utan slut får konkurrens av ett narrativ i form av musik. Och även om 

musik ofta upplevs som skrämmande kraftfull till att börja med tycks det 

ändå väcka nyfikenhet och lust. Detta i så pass hög grad att deltagarnas 

narrativ till slut transformeras, med hjälp av musik som modalitet, till ett 

mer konstruktivt narrativ. En transformation från rigiditet och underliggande 

känslomässigt kaos till struktur och levande komplext liv.  

Något som tycks vara viktigt vad gäller musikens funktion som 

transformationsmodalitet är det kreativa rum som deltagarna upplever att 

musik kan erbjuda. Musik som funnits med deltagarna genom livet blir i 

musikterapi till ett terapeutiskt kreativt redskap. Ett redskap som deltagarna 
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med hjälp av musikterapeuten lär sig att hantera och använda som 

hälsoresurs: 

Helt plötsligt blev musik något som hjälpte mig istället 

Att kunna använda musik som kreativt redskap, inte vapen, tycks ha hjälpt 

flera av deltagarna att hitta tillbaka till kreativitet och skapande. Det tycks 

vara något som upplevs som meningsskapande och viktigt del av Health 

Musicking för dem.  

När deltagarna i skydd av den trygga relationen med musikterapeuten väl 

övervunnit sin rädsla för att göra fel, då musik som prestation omformats 

mer till ett redskap för gestaltning och uttryck, frigörs ett kreativt rum där 

kreativiteten (synonymt med lek) tycks få plats igen:  

Inte prestation utan mer känslomässiga uttryck. Den där kreativiteten jag 

hade saknat  

Musik verkar också bli ett kreativt redskap för att ta sig ur en begränsande 

och destruktiv identitet som ”ätstörd”. Att få möjlighet att mötas och 

samspela med och i musik upplevs för flera som viktigt: 

Att man inte alltid behöver fokusera på att man är sjuk. Det värsta jag vet 

är folk som kopplar mig till att hon har anorexi. Det gör mig faktiskt sjukare 

för då måste jag leva upp till det på nåt sätt.  

Musikterapeut och patient möts i och med musik och det tycks ge en känsla 

av dela och komma känslomässigt nära på ett medmänskligt plan. På så sätt 

blir musik även till ett redskap att reglera upplevelsen av känslomässig 

närhet i relationen mellan musikterapeut och patient.  

För vissa av deltagarna var musikanvändandet (främst det expressiva) 

avgränsat till musikterapisessionerna men för de flesta så påverkade och 

inspirerade det även till att använda sig av musik mer i sin vardag: 

Jag började använda musiken mer för mig själv också, skriva sånger 

Och det vardagliga användandet av musik återspeglade sig i sin tur i 

musikterapin. Ju längre musikterapin fortskred desto mer tycks musik 

återigen bli en följeslagare och resurs i vardagen. Den förlorar därmed sin 

dikotomiska uppdelning och blir mer en form av personlig Health Musicing: 

Jag håller på för att det faktiskt är kul och när jag vill 

Det handlar inte om ”att vara musikalisk” eller duktig på att spela eller 

sjunga rätt eller fel. Jag förstår det som att det snarare handlar om att göra 

musik till sin egen, sin personliga hälsoresurs.  

Några av deltagarna har gått vidare och lärt sig spela nya instrument eller 

blivit duktigare på att sjunga eller spela de instrument de redan spelar. Men 

deras drivkraft verkar vara att få tillgång till musik på fler sätt än att ”bara” 

lyssna. Jag förstår det som ett sätt att utöka och fördjupa sin Health 

Musicking-kapacitet; att använda sig av musik för sin egen hälsas skull. 
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Bundsförvant - musikens funktion som bundsförvant med 

känslan 

Musikens koppling till känslor ses som centralt och blir till en viktig 

funktion som både påverkar och påverkas av deltagarnas behov och 

humör i ett samspel. 

Något som tycks vara centralt och återkommande vad gäller musik i 

deltagarnas liv är kopplingen till känslor. Att det är ett redskap för att 

reglera, härbärgera, gestalta och förstå känslor. 

Efter ett år eller mer i musikterapi så uttrycker flera av deltagarna att de 

upplevde att de hade hittat tillbaka till musiken som resurs och ”glädjekälla” 

igen. Ett par av deltagarna hade fått musik som ett centralt livsinnehåll. 

Några som en resurs att ta fram vid behov då och då. Några upplevde 

fördjupad och utvidgad förståelse av musik och hade blivit medvetna om 

hur och att de använde sig av musik, något som tidigare varit omedvetet: 

Jag förstod inte riktigt att jag använde den [musiken] 

Något som verkar vara gemensamt för dem alla är det medvetna 

användandet av musik som kreativ strategi för att reglera och uttrycka 

känslor: 

snabbt när jag får någon ångest så är det bara på med musik på en gång 

och jag vet ju vad det är som fungerar 

Flera av deltagarna använder sig numera mycket av sin musikspelare (i form 

av MP3-spelare, mobiltelefoner, radio och cd-skivor) som en form av 

egenterapi och stämningsskapare och benämner det bland annat som ”på- 

och avknapp” för känslor. En deltagare berättade att hon hade valt en viss 

musik och lyssnat på den inför intervjun med mig för att komma i en viss 

stämning. Valet av musik tycks bero på vilket humör deltagaren är på eller 

vilket humör hon hoppas bli på och vad musikens funktion är för tillfället: 

När jag mått riktigt dåligt har jag lyssnat väldigt mycket på musik som 

beskriver hur illa det kan vara och sen när jag varit glad så vill jag lyssna 

på nåt som verkligen får mig att vara riktigt glad. 

Jag förstår det som att det blir ett slags samspel där deltagaren väljer musik 

utifrån behov och humör och den påverkar henne på ett visst sätt som i sin 

tur avgör hur hon upplever sina behov och känslor. Det blir som ett givande 

och tagande där musiken är en slags känslans bundsförvant. Musik står på så 

sätt aldrig för sig själv utan alltid i relation till personens känslor. Musik 

upplevs på så sätt av alla deltagare som ett redskap och en följeslagare men 

är alltid högst personlig i relation till individen. 
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Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultatet i relation till syfte och frågeställningar 

med utgångspunkt i den tidigare forskning som presenterats i bakgrunds-

delen. Resultatet tolkas och sammanfattas och illustreras därefter i form av 

en konstnärlig tolkning. Tankar om vidare forskning och utveckling 

presenteras. 

 

Frågeställningarna 

Frågeställningarna för studien handlar om musikens funktion hos patienter 

som genomgått musikterapeutisk behandling på grund av sin ätstörnings-

problematik, så som de själva upplever och har upplevt det.  

 

Frågeställning 1: Vilken funktion har musik i deltagarnas liv?  

De sex deltagare som är intervjuade i studien har alla olika upplevelse av 

musikens funktion och betydelse under barndom och uppväxt. Deltagarna 

verkar vara som folk är mest vad gäller musik i vardagen. De skiljer sig inte 

heller nämnvärt åt från förstudiens deltagare eller de andra studierna som 

presenteras under tidigare forskning (se Bakgrund; tidigare forskning) så 

som Paulander (2011) och Theorell (2009) och Skånland (2012) där andra 

grupper varit i fokus. Jag förstår det som att inte heller musikalisk bakgrund 

och kunnande skiljer sig nämnvärt åt från normalpopulationen. Detta med 

tanke på den generella musikutbildning som finns för barn och unga i 

Sverige, om än resurserna för musik- och kulturskolor verkar ha minskat på 

sina håll och skolinspektionen vittnar om att musikämnets möjligheter inte 

kommer till uttryck så som det är önskvärt enligt Lgr 2011 (se s.11).  

Något som jag blev varse var deltagarnas upplevelse av att musik återkom i 

en slags cykler under olika skeden av livet och blev på så sätt bärare av 

minnen och identitet. Musik upplevdes som en slags följeslagare i livet. 

Men det är dock inget jag tror skiljer sig nämnvärt från normalpopulationen 

med tanke på vad forskning inom dessa områden presenterar (se s.12 under 

avsnittet Musik och hälsa som vetenskap - Identitet).  

Något som överraskade mig och som jag inte kunnat hitta i tidigare 

forskning och litteratur är hur musikens funktion markant förändras under 

utvecklandet av ätstörning. Den tidigare mångfalden av musikens funktioner 

minskar drastiskt och detta är genomgående för alla deltagare. Även om 

deltagarna endast är sex till antalet så förstår jag det som att denna 

begränsning vad gäller musikens funktion är en spegling av deras 

ätstörningsproblematik. Speciellt den dikotomi som ätstörningen ofta 

innebär enligt både min erfarenhet och den forskning och litteratur som jag 

redovisat i ämnet ätstörningsproblematik (se s.16). Musiken blir så att säga 

allierad med dikotomin. 
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När så den musikterapeutiska behandlingen tar sin början så förändras 

återigen musikens funktion för samtliga deltagare i studien. 

Musikterapeuten verkar ha en viktig betydelse för om och hur nya 

funktioner utvecklas. Musik används högst individuellt med hjälp av olika 

slags metoder och interventioner. Ändå tycks det finnas en gemensam 

upplevelse av musik som terapeutiskt redskap och kreativt rum. Vad gäller 

deltagarna i denna studie så stämmer Paulanders (2011) forskningsresultat 

väl in där hon beskriver musik som ”erfarandets organisatör” och vikten av 

möjlighet till narrativ transformation (ibid s.128). Det stämmer väl överens 

med de funktioner som deltagarna spontant tog upp i denna studie; musik 

som redskap för transformation och som bundsförvant med känslor.  

Med Paulanders (2011) och även Trondalens (2004) och andras forskning 

kring musikterapi och ätstörningsproblematik som jag presenterat under 

avsnittet Musikterapi och ätstörningsproblematik (se s.17), så verkar 

upplevelse av musikens funktion i musikterapi vara ganska så samstämmig, 

oavsett problematik eller diagnos. Men det går inte att säkerställa om detta 

beror på att det finns något generellt vad gäller upplevelse av musik och 

dess påverkan eller om det handlar om musikterapeuten och dennes 

förhållningssätt och interventioner.  

Det verkar finnas delade meningar om detta hos deltagarna. Några upplever 

att musiken hade sin egen plats och funktion och var viktigare än musik-

terapeuten i musikterapin. Andra uttryckte att musikterapeuten var det 

primära och musiken var sekundär; ett terapeutiskt verktyg som syftade till 

att ”få igång” en mer verbalt orienterad terapi. Ytterligare några upplevde 

att musik och musikterapeut var lika viktiga men hade olika funktioner i 

musikterapin.  

Efter ett år eller mer i musikterapi så tycks musikens funktion återfå den 

mångfald av funktioner som den hade under barndom och uppväxttid.   

  

Frågeställning 2: Förändras/påverkas användandet och upplevelsen av 

musik och dess funktion i vardagen av musikterapi för deltagarna? 

Efter ett år eller mer i musikterapi tycks musik ha fått en generell funktion 

av att vara en strategi för upprätthållande av hälsa så kallat Health 

Musicking. Både i form av ”egenterapi” och skapande av mening i vardagen 

men också som minnesbärare av den musikterapeutiska processen och 

relationen. Flera av deltagarna hade sparat skivor med musik som de använt 

under behandlingen för att kunna återkomma till vid behov.  

Deltagarna använder sig mer medvetet av musik som hälsoresurs så kallat 

Health Musicking, även om det för vissa inte alls har samma centrala 

funktion som under den musikterapeutiska behandlingen. 

Innan musikterapin verkade flera av deltagarna ha upplevt att musik var för 

de som ”kunde” spela och sjunga, att prestationsnivån och den uppövade 

musikaliska skickligheten var en slags inträdesbiljett till att få benämna 

musik och musicerande som sitt. Dock var det oklart var den gränsen gick 

eftersom det verkar ha varit olika för olika individer och tillfällen.  



41 

Detta är något jag ofta stött på i min profession som operasångerska då jag 

många gånger har varit med om att människor som inte är uppövade 

musiker och sångare upplever sig själva som ”omusikaliska” och inte 

kunnat sjunga spontant på grund av det, ibland inte ens tillsammans med 

barn i lek. Musik blir något som ska presteras och värderas, istället för att 

vara den resurs av Health Musicking den skulle kunna vara.  

Efter musikterapin verkade flera deltagare ha fått tillgång till musik som sin 

egen. Både expressivt att de skrev egna sånger och gjorde egen musik eller 

improviserade musik för sig själva; och receptivt att de lyssnade och 

medvetet valde musik för att reglera sig själva emotionellt eller för att ta del 

av social gemenskap.  

Flera av deltagarna verkar uppleva att den musikterapeutiska behandlingen 

gav dem tillgång till Health Musicking och ökade deras medvetenhet om hur 

de kan använda sig av musik i sin vardag, oavsett om de har en uppövad 

musikalisk skicklighet eller inte.  

 

Sammanfattning och tolkning av resultatet 

Sammantaget visar denna studie att musik används och har en mångfald av 

funktioner för deltagarna under barndom och uppväxt, för att under 

sjukdomstiden avsevärt förändras och i hög grad spegla ätstörnings-

problematiken.  

Under den musikterapeutiska behandlingen får musik genomgående en mer 

eller mindre central funktion som terapeutiskt redskap. Efter musikterapin 

återgår musikens funktion till en större mångfald. Det som förändras när 

deltagarna använt musik i musikterapi är att de i betydligt högre ut-

sträckning använder sig medvetet av Health Musicking i sitt dagliga liv. 

Följande illustration (figur nr. 3) är ett försök att gestalta resultatet i bild. 

Linjerna illustrerar deltagarna (dock ingen specifik) och deras "nivå" av 

Health Musicking. Vertikalt illustreras nivån på musikens hälsofunktion; 

från ringa vid basen och till kraftig högst upp. Horisontellt illustreras 

utvecklingen kronologiskt. Tabellen har ingen statistisk relevans utan är en 

schematiskt, konstnärlig illustration av hur musikens funktion i aspekten 

Health Musicking har förändrats under deltagarnas liv. 
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Figur nr. 3 Egen illustrativ tolkning av deltagarnas upplevelse av Health Musicking 

under barndom, sjukdom, musikterapi och efter musikterapi.  

 

 

 

 

Ämnesområdets tvärvetenskapliga karaktär har bidragit till att bakgrunds-

delen i uppsatsen blivit relativt omfattande i proportion till resultatdelen. Jag 

har ändå valt att låta detta bero eftersom jag anser att alla delar är viktiga för 

att få överblick och förståelse av studien.  

Eftersom denna studie är kvalitativ och relativt liten i sin omfattning är det 

svårt att dra några generaliserbara slutsatser. Dock upplever jag att det är 

intressanta aspekter som framkommit vilket bidrar till ökad förståelse av 

musikens funktion hos patienter med ätstörningsproblematik utifrån ett 

hälsoperspektiv.  

 

Tankar om framtida forskning och utveckling 

Studiens resultat talar om musik som en potentiell hälsoresurs i vardag och 

behandling. Det talar också om att musik kan vara och är mycket mer än 

något som bara uppövade musiker, musikterapeuter och musikpedagoger 

sysslar och ”får” syssla med. 

Den exklusiva skara av musikterapeuter som finns i Sverige idag kanske 

skulle kunna användas mer effektivt inom ätstörningsvård och annan vård 

och behandling, om deras specialkompetens vad gäller Health Musicking 

tillvaratogs. Varför inte innefatta inte bara behandling utan också utbildning 
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och handledning av vårdpersonal så dessa kan använda sig av och 

implementera musikinterventioner i vård och behandling i betydligt högre 

grad än vad som görs idag?  

Det behövs generellt större och fler studier kring detta för att kunna tala om 

forskningsevidens vad gäller musikterapi och ätstörningar. Men med tanke 

på deltagarnas upplevelse av musikens positiva funktion, vad gäller hälsa, så 

skulle det vara intressant med fortsatt forskning kring aspekten Health 

Musicking och ätstörningsvård. Är till exempel Health Musicking något 

som många kan ha glädje och nytta av eller är det bara tillämpbart på vissa 

specifika individer? Behöver det vara utbildade musikterapeuter eller kan 

även annan vårdpersonal tillägna sig och implementera Health Musicking i 

vård av ätstörningspatienter?  

Jag anar att musikterapi skulle kunna vara så mycket mer än "bara" 

traditionell psykoterapeutiskt inriktad behandling om perspektivet musik 

och hälsa tillämpades i högre utsträckning inom ätstörningsvården.  
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Bilaga 1 

Konstnärlig gestaltning  

Bild nr.1 Under barndomen 
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Bild nr. 2 Under ätstörningen 
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Bild nr. 3 Under musikterapin 
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Bild nr. 4 "Efter musikterapin" 
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Bilaga 2  

Konstnärlig gestaltning med musik 

Hör medföljande CD eller tillfråga Maria Munkesjö personligen; e-post: 

mariamuns@live.se 

Under barndomen ......... spår 1,2  

Under ätstörningen ....... spår 3 

Under musikterapin ...... spår 4 

Efter musikterapin ........ spår 5 
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Bilaga 3  

Informerat samtycke - Intervjustudie om musik  

Studien görs på Kungl. Musikhögskolan (KMH), Institutionen för musik, pedagogik och 

samhälle och är ett självständigt arbete på avancerad nivå (10 poäng / 15 hp, Filosofie 

magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi).   

Studien görs av Maria Munkesjö, student vid KMH                                                               

Mejl/Skype: mariamuns@live.se                                                                                                                        

Tele: 0707647841 

Ansvarig handledare är Anci Sandell, Dr.Ph., lektor vid KMH.                                                                      

Mejl: anci@sandell.nu                                                                                                                   

Tele: 0707 269781   

 

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig 

information om forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande 

är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan 

avsluta mitt deltagande. 

-Jag tillåter att mina uppgifter registreras enligt den information jag 

tagit del av och att insamlad data om mig förvaras och hanteras 

elektroniskt av studieansvariga.  

 

 

……………………….. ………………………..………..             

Datum  Intervjudeltagarens namnteckning   

Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………     

Vårdnadshavares namnteckning om intervjudeltagaren är under 18 år  

Namnförtydligande 

 

 

………………………………………………………………    

Vårdnadshavares namnteckning om intervjudeltagaren är under 18 år  

Namnförtydligande 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för 

ovanstående intervjudeltagare samt erhållit dennas samtycke.  

 

……………………….. ………………………..  

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande

mailto:mariamuns@live.se


 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


